
 



 2 

 



 3 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

Університетські студії 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 1  
Семестр 1  
Кількість змістових модулів з розподілом:  4  
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль -   
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 
 

Змістовий модуль 1. Тренінг професійного становлення  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 
Курс 1  
Семестр 1  
Кількість змістових модулів з розподілом:  1  
Обсяг кредитів 1  
Обсяг годин, в тому числі: 30  

Аудиторні 14  
Модульний контроль 2  
Семестровий контроль -   
Самостійна робота 14  

Форма семестрового контролю залік  
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Змістовий модуль 2. Я – студент 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 
Курс 1  
Семестр 1  
Кількість змістових модулів з розподілом:  1  
Обсяг кредитів 1  
Обсяг годин, в тому числі: 30  

Аудиторні 14  
Модульний контроль 2  
Семестровий контроль -   
Самостійна робота 14  

Форма семестрового контролю залік  
 
 

Змістовий модуль 3. Вступ до спеціальності: специфіка професійної 
діяльності психолога 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 
Курс 1  
Семестр 1  
Кількість змістових модулів з розподілом:  1  
Обсяг кредитів 1  
Обсяг годин, в тому числі: 30  

Аудиторні 14  
Модульний контроль 2  
Семестровий контроль -   
Самостійна робота 14  

Форма семестрового контролю залік  
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Змістовий модуль 4. Лідерствослужіння: тренінг командної діяльності 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська  
Загальний обсяг кредитів / годин 1/30 
Курс 1  
Семестр 1  
Кількість змістових модулів з розподілом:  1  
Обсяг кредитів 1  
Обсяг годин, в тому числі: 30  

Аудиторні 14  
Модульний контроль 2  
Семестровий контроль -   
Самостійна робота 14  

Форма семестрового контролю залік  
 
 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – сприяти опануванню студентами основ самоменеджменту та 
самоорганізації навчальної діяльності у вищому навчальному закладі; пізнати 
особливості обраної професії психолог у сучасних реаліях; сформувати 
систему спеціальних знань та умінь культури лідерства.. 

Завдання курсу: 
 ознайомити студентів із історією, специфікою, місією, візією, 

принципами та пріоритетами розвитку Київського університету імені 
Бориса Грінченка; 

 проінформувати про кредитно-модульну систему навчання та систему 
поточного та семестрового оцінювання; 

 розширити та систематизувати знання про професійну діяльність 
психолога; 

 ознайомити студентів з основними положеннями лідерства служіння та 
його основними принципами; 

 розкрити ефективні методи подолання конфліктних ситуацій в групі; 
 сформувати уміння ефективної комунікації в процесі навчально-

виховної роботи; 
 розвинути лідерські якості студентів та сформувати ефективну 

командну взаємодію; 
 навчити використовувати принципи самомонеджменту та 

лідерстваслужіння в щоденній діяльності. 
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3. Результати навчання за дисципліною 
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія освіти» 
у студентів формуються такі навчальні компетентності:  
 

 Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування 
ідей.  

 Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 
 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні  технології. 
 Здатність навчатися та самонавчатися. 
 Здатність бути критичним і самокритичним. 
 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 
 Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки. 
 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей співрозмовника. 

 Взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні 
та вікові особливості. 

 Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 
фахових завдань. 

 Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. 
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Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових модулів, тем 
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о 

Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. Тренінг професійного становлення 
Тема 1. Професія психолог, профе-
сіограма фахівця.  

11   4   7 

Тема 2. Професійний портрет 
психолога 

4   4    

Тема 3. Умови розвитку та станов-
лення професійних знань, умінь та 
навичок 

9   2   7 

Тема 4. Колесо власного професі-
оналізму. Моделювання кар’єрних 
перспектив майбутнього психолога 

4   4    

Модульний контроль 2  
Разом 30   14   14 

Змістовий модуль 2. Я – студент  
Тема 1. Витоки і шляхи розвитку 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

11 2 2    7 

Тема 2 Особливості студентської 
діяльності, засоби її оптимізації 

4 2 2     

Тема 3. Європейська кредитно-
трансферна та акомулююча система 
організації навчального процесу 

13 2 4    7 

Модульний контроль 2  
 30 6 8    14 
Змістовий модуль 3. Вступ до спеціальності: специфіка професійної 
діяльності психолога 
Тема 1 Психолог – моя майбутня 
професія 

4 2 2     

Тема 2. Етапи професійного 
зростання психолога 

8 2 2    7 

Тема 3. Специфіка професійної 
діяльності психолога 

12 4 2    7 

Модульний контроль 2  
Разом 30 8 6    14 

Змістовий модуль 4. Лідерствослужіння: тренінг командної діяльності 
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Тема 1 Поняття про лідерство і 
служіння 

13   6   7 

Тема 2 Міжособистісна комунікація 
лідера 

4   4    

Тема 3 Ефективна взаємодія в 
команді. Конфлікти і їх подолання 

11   4   7 

Модульний контроль 2  
Разом 30   14   14 

Усього 120 14 14 28   56 
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4. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
ТРЕНІНГ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

 
Тема 1. Професія психолог, професіограма фахівця (4 год.). 

 
Практичне заняття 1. Професійна діяльність психолога 

Поняття професійної діяльності. Рівні професіоналізму: початківець, дилетант, 
спеціаліст, професіонал. 
 Сфера професійних функцій та компетентностей психолога. Рівень освіти. Які 
види діяльності домінують у його роботі. Які особистісні якості та професійні 
уміння забезпечують успішність виконання посадових обов’язків.   
 

 
Тема 2. Професійний портрет психолога (4 год.). 

 
Практичне заняття 2. Уявлення про особистісні та професійні якості 

психолога 
Створення групового портрету психолога за уявленнями студентів про дану 
професію та дані професіограми.   
 

 
Тема 3 Умови розвитку та становлення професійних знань, умінь та 

навичок (2 год.). 
 

Практичне заняття 3.Шляхи набуття професійних якостей 
Студентство як початковий етап професійного становлення. Типові проблеми і 
труднощі студентського життя, що перешкоджають формуванню 
професіоналізму. Вправи на розвиток професійних навичок.   
 

 
Тема 4. Колесо власного професіоналізму 

Моделювання кар’єрних перспектив  
майбутнього психолога (4 год.). 

 
Практичне заняття 4. Індивідуальна траєкторія професійного розвитку 

Виконання вправи для самоаналізу Я – реальне та Я – ідеальне в обраній професії.  
Мої базові ресурси, перспективи, можливості. Можливості професії та шляхи 
досягнення професіоналізму.  
Складання власних алгоритмів досягнення професіоналізму в сфері психології від 
студента до спеціаліста і професіонала. 
Створення мапи спільної діяльності студентської команди із навчальної групи. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Я – СТУДЕНТ. 

 
Лекція 1. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені 

Бориса Грінченка (2 год.) 
Етапи становлення ідеї університету. Історія розвитку Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Структура університету. Життєвий 
шлях Б.Д. Грінченка, чиє ім’я носить Університет. 

 
Основні поняття теми: 

університет, учительські курси, Інститут підвищення кваліфікації, 
Київський університет імені Бориса Грінченка. 

 
Семінар 1. Ім’я Бориса Грінченка – в назві університету.(2 год.)  

 
Лекція 2. Особливості студентської діяльності, засоби її оптимізації 

(2 год.) 
Соціальний статус студента. Особливості навчання студентів-

першокурсників у вищому навчальному закладі. Об’єктивні та типові 
проблеми, шляхи їх вирішення. Ефективність ділового спілкування 
викладача та студента. Права та обов’язки студентів-грінченківців. 
Студентська група як різновид соціально організованої групи людей, етапи її 
становлення. 

 
Основні поняття теми: 

Студент, студентство, соціальний статус студента, самооцінка, 
професійне самовизначення, права та обов’язки студенів, студентська 
академічна група, лідер, конфліктна ситуація, конфлікт, мета діяльності. 

 
Семінар 2. Особливості групової роботи. (2 год.) 

 
 
Лекція 3. Європейська кредитно-трансферна та акомулююча 

система організації навчального процесу (2 год.) 
Структура та зміст вищої педагогічної освіти. Індивідуальний 

навчальний план студента. Форми організації навчання: навчальні заняття, 
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична 
підготовка і контрольні заходи. Основні види навчальних (аудиторних 
занять): лекція, лабораторне, практичне, семінарське та консультація. Роль і 
місце самостійної роботи у засвоєнні студентом навчального матеріалу. 
Контроль, облік та оцінка знань – найважливіший засіб керування 
навчальним процесом, якістю навчання та навчальною працею студента.  
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Основні поняття теми: 
Європейська кредитно-трансферна та акомулююча система, кредит 

ЄКТС, навчальний план, навчальна програма, змістовий модуль, 
індивідуальний навчальний план студента, вищий навчальний заклад, форми 
організації навчання, аудиторні заняття, лекція, лабораторне, практичне, 
семінарське, індивідуальне заняття, консультація, самостійна робота 
студента, контроль, облік та оцінка знань.  

 
Семінар 3. Особливості європейської кредитно-трансферної та акомулюючої 

системи навчання в освітньому закладі. (2 год.) 
Семінар 4. Оптимізація навчальної діяльності і формування індивідуального 

стилю навчальної діяльності студента.(2 год.) 
 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА. 
 

Лекція 4. Психолог – моя майбутня професія (2 год.) 
Історія виникнення професії психолога в Україні, її місце в освітньому 

просторі. Нормативно-правова база професійної діяльності психолога. 
Основні вимоги до сучасного фахівця з психології. Сфера професійної 
діяльності психолога. Вимоги до знань, умінь та навичок психолога. 

 
Основні поняття теми: 

психолог, нормативно-правові документи, запотребуваність, освітні та 
медичні заклади, організаційна психологія. 

 
Семінар 5. Сутність професії психолога в сучасних освітніх умовах. (2 год.) 

 
Лекція 5. Етапи професійного зростання психолога (2 год.) 
Професійна підготовка психолога у вищому навчальному закладі, 

професійне зростання психолога, дотримання етичних принципів, 
професійної діяльності як умова зростання майстерності практикуючого 
психолога. 

Основні поняття теми: 
психолог, види професійної діяльності, навчально-виховна, діагностико-

аналітична, корекційно-розвивальна, соціально-педагогічна, науково-
методична, консультативна, культурно-просвітницька, організаційно-
управлінська, функції фахівця, права та обов’язки, посадова інструкція, 
відповідальність. 

 
Семінар 6. Особливості професійної діяльності психолога. (2 год.) 
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Лекція 6. Специфіка професійної діяльності психолога (2 год.) 
Види, зміст та форми професійної діяльності психолога. Психологічна 

просвіта та психологічна профілактика, психологічна діагностика, 
психологічне консультування, психологічна корекція та реабілітація. 
Виробничі функції, типові задачі професійної діяльності психолога та уміння 
щодо їх вирішення. 

Основні поняття теми: 
професія, професіограма, професійне самовизначення, модель фахівця, 

психодіагностичні методики,  
 

Семінар 7. Характеристика психолога, його професійний портрет. (2 год.) 
 
Лекція 7. Компетентнісні виміри професії психолога (2 год.) 
Компетентності психолога практика, критерії професійної придатності, 

сфери виробничої діяльності, видатні вітчизняні та зарубіжні психологи як 
орієнтири для професійного та особистісного зростання та 
самовдосконалення. 

Основні поняття теми: 
освітньо-професійний рівень вищої освіти, молодший спеціаліст, 

перший бакалаврський рівень, другий магістерський рівень, науковий 
ступінь, вчене звання, кандидат наук, доктор наук, старший науковий 
співробітник, доцент, професор, неперервна освіта, основні галузі 
корекційної освіти, самовдосконалення, самоосвіта, самовиховання, 
самосвідомість, самопізнання, підвищення кваліфікації. 
 

Модульний контроль № 3 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

ЛІДЕРСТВО-СЛУЖІННЯ 

Тема. 1. Поняття про лідерствослужіння 
 

Практичне заняття 1. Поняття про лідерство  (2 год). 
Практичне заняття 2.  Служіння як основний вид діяльності лідера (4 год). 
 
 
Тема 2. Міжособистісна комунікація лідера. 
 
Практичне заняття 3. Міжособистісна комунікація лідера (4 год) 

 
 

Тема 3. Ефективна взаємодія в команді. Конфлікти та їх подолання 
 

Практичне заняття 4. Ефективна взаємодія в команді (2 год). 
Практичне заняття 5. Конфлікти та їх подолання (2 год). 
 
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 1 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Відвідування лекцій 1 - - 
Відвідування семінарських 
занять 

1 - - 

Відвідування практичних занять 1 7 7 

Робота на семінарському занятті 10 - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 
Разом  112 

Максимальна кількість балів: 112 
Розрахунок коефіцієнта: 112 : 100=1,12 
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Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 2 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Відвідування лекцій 1 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 

1 4 4 

Відвідування практичних занять 1 - - 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 
Робота на практичному занятті 10 - - 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10- 

Виконання модульної роботи 25 1 25 
Разом  82 

Максимальна кількість балів: 82 
Розрахунок коефіцієнта: 82 : 100=0,82 

 
 
 
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 3 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Відвідування лекцій 1 4 4 
Відвідування семінарських 
занять 

1 3 3 

Відвідування практичних занять 1 - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 
Робота на практичному занятті 10 - - 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 
Разом  72 

Максимальна кількість балів: 72 
Розрахунок коефіцієнта: 72: 100=0,72 
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Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 4 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

Відвідування лекцій 1 - - 
Відвідування семінарських 
занять 

1 - - 

Відвідування практичних занять 1 7 7 

Робота на семінарському занятті 10 - - 
Робота на практичному занятті 10 7 70 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 
Разом  112 

Максимальна кількість балів: 112 
Розрахунок коефіцієнта: 112 : 100=1,12 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Змістовий модуль 1. 

Тренінг професійного становлення. 
 

Тема 1. Професія психолог, професіограма фахівця. – 7 год. 
Підібрати з різних джерел 3-4 професіограми фахівця психолога, 
проаналізувати їх виділивши спільні підходи і розбіжності – 5 балів.  

o Заповнення колонок таблиці з виділенням критеріїв 
професіограмування – 1-2 бали 

o Визначення спільних суттєвих рис  – 1-2 бали 
o Ґрунтовність висновку  – 1 бал 

Максимальна оцінка – 5 балів.  
 
Тема 3 Умови розвитку та становлення професійних знань, умінь та навичок. 

– 7 год. 
Скласти таблицю професійних знань, умінь та навичок психолога та 
офіційних і неофіційних шляхів їх набуття, в врахуванням часу, можливої 
ефективності та умов набуття  – 5 балів.  

o Заповнення колонок таблиці з професійних компетентностей 
(залежно від повноти) – 1-2 бали 

o Визначення шляхів набуття професійних властивостей (залежно 
від повноти)  – 1-2 бали 

o Ґрунтовність висновку щодо оптимальності шляхів – 1 бал 
Максимальна оцінка – 5 балів.  
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Змістовий модуль 2.  
Я – студент. 

 
Тема 1. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса 

Грінченка – 7 год. 
1. Виконати практикум 1.1. та 1.2. до розділу «Мій університет» на ст. 1-9 з 

навчального посібника «Сходинки зростання» (див. Сходинки зростання. 
Практикум до навч.посіб. «Я – студент» / Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., 
Морзе Н. В. та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-те вид., зі змінами – К. 
: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. – 68 с.) – 5 балів 

o Залежно від повноти заповнення і правильності – 1-5 балів 
 

2. Виконати практикум 2. до розділу «Я – студент грінченківець» на ст. 10-
17 з навчального посібника «Сходинки зростання» (див. Сходинки 
зростання. Практикум до навч.посіб. «Я – студент» / Огнев’юк В. О., 
Жильцов О. Б., Морзе Н. В. та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-те 
вид., зі змінами – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. – 68 с.) 5 
балів. 

o Залежно від повноти заповнення і правильності – 1-5 балів 
 

Тема 3. . Європейська кредитно-трансферна та акомулююча система 
організації навчального процесу – 7 год. 

1. Виконати практикум 5.1. та 5.2. до розділу «Я – в інформаційному 
середовищі університеті» на ст. 38-45 з навчального посібника «Сходинки 
зростання» (див. Сходинки зростання. Практикум до навч.посіб. «Я – 
студент» / Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Морзе Н. В. та ін. ; За заг. ред. 
Огнев’юка В. О.] – 5-те вид., зі змінами – К. : Київськ. ун-т імені Бориса 
Грінченка, 2015. – 68 с.) – 5 балів 

o Залежно від повноти заповнення і правильності – 1-5 балів 
 

2. Виконати практикум 6 до розділу «Я – працюю в команді» на ст. 46-55 з 
навчального посібника «Сходинки зростання» (див. Сходинки зростання. 
Практикум до навч.посіб. «Я – студент» / Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., 
Морзе Н. В. та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-те вид., зі змінами – К. 
: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. – 68 с.) . – 5 балів. 

o Залежно від повноти заповнення і правильності – 1-5 балів 
 

 
Змістовий модуль 3.  

Вступ до спеціальності: специфіка професійної діяльності психолога. 
 

Тема 2. Етапи професійного зростання психолога. – 7 год. 
Намалювати «шляхову карту» етапів свого професійного зростання як 
психолога, вказавши ймовірні хронологічні рамки – 5 балів. 
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o визначення і обґрунтування одного шляху – 1-3 бали 
o визначення і обґрунтування альтернативних варіантів – 1-2  
Максимальна оцінка – 5 балів.  

 
Тема 3. Специфіка професійної діяльності психолога. – 7 год. 

Заповнити таблицю основних видів професійної діяльності психолога, 
розкривши їх зміст – 5 балів. 

o заповнення колонок таблиці (залежно від повноти) – 1-3 бали 
o обґрунтований висновок щодо суб’єктивної можливості їх 

виконання – 1-2  
Максимальна оцінка – 5 балів.  

 
Змістовий модуль 4.  

Лідерствослужіння: тренінг командної діяльності. 
 

Тема 1. Поняття про лідерство і служіння. – 7 год. 
Підібрати 3-5 визначень лідерства і служіння, виділивши їх суттєві 
компоненти, визначити своє ставлення – 5 балів. 

o підбір понять із різних джерел – 1-3 бали 
o формулювання узгоджених визначень – 1-2 бали 

Максимальна оцінка – 5 балів.  
 

Тема 3. Ефективна взаємодія в команді. Конфлікти і їх подолання. – 7 год. 
Скласти таблицю факторів, що перешкоджають ефективності командної 
взаємодії та сформулювати рекомендації по їх нейтралізації  – 5 балів. 

o визначення і фіксація факторів – 1-2 бали 
o систематизація критеріїв – 1 бал 
o опис рекомендацій – 1-2 бали 

Максимальна оцінка – 5 балів.  
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 
формі.  

Таблиця 6.3.1 
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 
кількість балів 

Перший (визначення якості володіння 
базовими поняттями) 

тести  15 

Другий (виявлення здатності до аналізу, 
синтезу, конкретизації й узагальнення 
змісту навчальної дисципліни) 

запитання, що 
передбачає  розгор-
нуту відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності до 
застосування знань на практиці) психологічна 

задача 
6 
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку. 
 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 



 
7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Університетські студії» для студентів спеціальності 053 Психологія  
Змістовий модуль 1. Тренінг професійного становлення 

Разом: 30 год., лекції – 0  год., семінарські заняття – 0 год., практичні заняття – 14  год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 14  год.  
Модулі Змістовий модуль 1 

Назва модуля Тренінг професійного становлення 
Кіль-сть балів за модуль    112  бали 

Теми практичних занять 
 

1. Професія психолог, професіограма фахівця – 22 бали 
2. Професійний портрет психолога -22 бали 
3 Умови розвитку та становлення професійних знань, умінь та навичок -11 балів 
4. Колесо власного професіоналізму. Моделювання кар’єрних перспектив майбутнього психолога – 22 

бали 
Кількість балів 77 - балів 
Самостійна робота  1. Аналіз професіограм – 5 балів 

2. Професійні знання уміння і навички – заповнення таблиці – 5 балів 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 112 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 1,12 

 
Підсумковий контроль Залік 
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Навчально-методична картка дисципліни «Університетські студії» для студентів спеціальності 053 Психологія  
Змістовий модуль 2. Я – студент 

Разом: 30 год., лекції – 6  год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 0 год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 14  год.  
Модулі Змістовий модуль 2 

Назва модуля Я – студент 
Кіль-сть балів за модуль   82  бали 

 
Теми  
лекцій 

1. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка – 1 бал. 
2. Особливості студентської діяльності, засоби її оптимізації – 1 бал.  
3. Європейська кредитно-трансферна та акомулююча система організації навчального процесу – 1 бал 

Кількість балів 3 бали 
 
Теми семінарів 
 
 

1. Ім’я Бориса Грінченка – в назві університету – 11 балів.  
2. Особливості групової роботи. – 11 балів. 
3. Особливості європейської кредитно-трансферної та акомулюючої системи навчання в освітньому 

закладі – 11 балів. 
4. Оптимізація навчальної діяльності і формування індивідуального стилю навчальної діяльності 

студента – 11 балів.  
Кількість балів 44 бали 
Самостійна робота  1 Виконання завдання у зошиті-практикумі Сходинки зростання. Практикум до навч.посіб. «Я – 

студент»  – 5 балів. 
2. Виконання завдання в зошиті практикумі Сходинки зростання. Практикум до навч.посіб. «Я – 
студент»  –5 балів. 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 82 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу –  0,82 

 
Підсумковий контроль Залік 



 
Навчально-методична картка дисципліни «Університетські студії» для студентів спеціальності 053 Психологія  

Змістовий модуль 3. Вступ до спеціальності: специфіка професійної діяльності психолога 
Разом: 30 год., лекції – 6  год., семінарські заняття – 8 год., практичні заняття – 0 год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 14  год.  

  
Модулі Змістовий модуль 3 

Назва модуля Вступ до спеціальності: специфіка професійної діяльності психолога 
Кіль-сть балів за модуль    72 бали 

 
Теми  
лекцій 
 

1. Психолог – моя майбутня професія – 1 бал.  
2. Етапи професійного зростання психолога – 1 бал 
3. Специфіка професійної діяльності психолога – 1 бал. 
4. Компетентнісні виміри професії психолога – 1 бал. 

Кількість балів 4 бали 
 
Теми семінарів 
 
 

1. Сутність професії психолога в сучасних освітніх умовах – 11 балів.  
2. Особливості професійної діяльності психолога – 11 балів. 
3. Характеристика психологга, його професійний портрет – 11 балів. 
 

Кількість балів 33 бали 
Самостійна робота  1. Власне професійне зростання – карта-схема  – 5 балів. 

2. Основні види професійної діяльності  - заповнення  таблиці  – 5 балів. 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 72 
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 0,72 

 
Підсумковий контроль Залік 



 
Навчально-методична картка дисципліни «Університетські студії» для студентів спеціальності 053 Психологія  

Змістовий модуль 4. Лідерство-служіння 
Разом: 30 год., лекції – 0  год., семінарські заняття – 0 год., практичні заняття – 14 год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 14  год.  

Модулі Змістовий модуль 3 
Назва модуля Лідерство-служіння 

 
Кіль-сть балів за модуль   112 

Теми практичних занять 
 

1.Поняття про лідерство – 11 балів 
2. Служіння як основний вид діяльності лідера – 22 бали 
3. Міжособистісна комунікація лідера – 22 бали 
4. Ефективна взаємодія в команді – 11 балів 
5. Конфлікти та їх подолання -11 балів 
 

Кількість балів 77 балів 
Самостійна робота  1. Аналіз визначень лідерства і служіння – 5 балів 

2. Фактори що перешкоджають ефективності командної взаємодії – заповнення таблиці – 5 балів 

Кількість балів 10 балів 
Види поточного контролю Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові бали Загальна кількість балів – 286 
Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 4,76 

 
Підсумковий контроль Залік 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 
1. Корпоративная культура и лидерство. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2008.  –160 с. (Серия: Дайджест McKinsey). 
2. Подшивайлова Л.І. Вступ до спеціальності : психологія. Модуль 2 : навч.-

метод. посіб. / Л.І. Подшивайлова. – 2-ге вид., доопр. та доповн. - К. : 
Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013. – 220 с. 

3. Сходинки зростання. Практикум до навч.посіб. «Я – студент» / Огнев’юк 
В. О., Жильцов О. Б., Морзе Н. В. та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-
те вид., зі змінами – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – 68 с. 

4. Я – студент : навч. посіб. / [Огнев’юк В. О., Жильцов О. Б., Караман С. О. 
та ін. ; За заг. ред. Огнев’юка В. О.] – 5-те вид., зі змінами – К. : Київськ. 
ун-т імені Бориса Грінченка, 2017. – 202 с. 

 
Додаткова література: 

 
1. Березовська Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості: навч. 

посіб. / Л. І. Березовська – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 168 с. 
2. Гончарова Н. О. Основи професійної орієнтації : навч. посіб. / О. П. 

Гончарова ; за ред. В. Ф. Моргуна.– К. : Видавничий дім «Слово», 2010. – 
168 с. 

3. Горбунова М. В. 333 современные профессии и специальности : 111 
информационных профессиограмм / М. В. Горбунова, Е. В. Кирилюк. – 
Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 443 с. 

4. Дрю С., Бингхэм Р. Искусство быть студентом. Руководство по навыкам 
обучения. Перевод с англ. М.: HIPPO, 2004. – 302 с.  
 
 

Додаткові ресурси 
 

1. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького колективу 
Київського університету імені Бориса Грінченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html 

2. Закон України про загальну середню освіту [Електронний ресурс] – Режим 
доступу : www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc 

3. Закон України про освіту [Електронний ресурс] - Режим доступу : 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=1060-12 
 
  
 

http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html
http://www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=1060-12

